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Habilitação Profissional: HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM
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Módulo: 4º MÓDULO - B C. H. Semanal: 2

Professor: TÂNIA MARA MANCINI BAMBOZZI

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional, que justificam o
desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.

➢ Participar dos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente
daqueles prioritários e de alto risco;

➢ Na prevenção e no controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a clientes durante a assistência de saúde;

➢ Nas ações específicas de assistência a pacientes em tratamento específico, em estado grave;

➢ Administrar produtos quimioterápicos;

➢ Administrar medicamentos em bomba de infusão;

➢ Prevenir iatrogenias no trabalho da enfermagem.

➢ Realizar ações de prevenção de agravos e curativas;

➢ Promover a integralidade do cuidado;

➢ Participar das atividades de planejamento;

➢ exercer as atividades auxiliares, de nível técnico, atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe assistir ao enfermeiro:
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular

Componente Curricular: ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA Módulo: 4º MÓDULO

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas
1. Identificar os princípios da oncogênese e a evolução dos

tumores no organismo humano para prestar assistência de
enfermagem em todas as fases de evolução da doença
pautada na ética e na humanização.

1.1 Descrever as diferenças entre tumor benigno e tumor
maligno

1. Câncer, definição e características de tumor benigno e
tumor maligno, fisiopatologia do crescimento celular,
fatores predisponentes, nomenclatura dos tumores,
mecanismo de invasão: metástase e ainda relacionar os
tratamentos para o câncer e o estadiamento tumoral,
tratamento

2. Refletir sobre a filosofia e os princípios que norteias os
diversos aspectos do cuidado de enfermagem em
unidades de cuidados paliativos, para além de uma visão
técnica

1.2 Identificar os fatores determinantes do câncer. 2. Quimioterapia: conceito, classificação ,efeitos colaterais,
assistência de enfermagem, cuidados no manuseio e
administração de quimioterápicos

1.3 Descrever os mecanismos de invasão tumoral 3. Radioterapia, conceito indicação, tipos: teleterapia,
braquiterapia efeitos colaterais assistência de enfermagem

1.4 Relacionar os tratamentos para o câncer e o estadiamento
tumoral

4. Cuidados paliativos: conceito e princípios da assistência
de enfermagem em cuidados paliativos, controle da dor
classificação da dor por seu mecanismo fisiopatológico,
padrões e tipos de dor avaliação do paciente com dor

1.5 Identificar os tratamentos em oncologia

1.6 Observar ocorrência de efeitos adversos durante o
tratamento quimioterápico e/ou radioterápico

1.7 Relacionar os cuidados de enfermagem durante o
tratamento quimioterápico e/ou radioterápico

2.1 Utilizar normas de segurança para si e para o cliente/
paciente ao lidar com tratamentos quimioterápico e/ou
radioterápico

2.2 Descrever os princípios que norteias os cuidados
paliativos

2.3 Identificar as ações de enfermagem realizadas em
cuidados paliativos

2.4 Aplicar os instrumentos de avaliação da dor

2.5 Identificar os tipos de dor

2.6 Relacionar o uso de analgésicos à escala de analgesia

2.7 Aplicar medidas não farmacológicas para o controle da dor

2.8 Verificar a eficácia da analgesia

2.9 Identificar as fases da morte

2.10 Confor tar  o paciente no atendimento de suas
necessidades básicas

2.11 Promover apoio espiritual
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento

Componente Curricular: ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA Módulo: 4º MÓDULO

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia
e Mês

➢ 1.1 Descrever as diferenças entre tumor benigno e
tumor maligno

➢ 1.2 Identificar os fatores determinantes do câncer.

➢ 1. Câncer, definição e características de tumor benigno
e tumor maligno, fisiopatologia do crescimento celular,
fatores predisponentes, nomenclatura dos tumores,
mecanismo de invasão: metástase e ainda relacionar os
tratamentos para o câncer e o estadiamento tumoral,
tratamento

➢ Orientações quanto ao regimento da UE. Apresentação
de bases tecnológicas da disciplina

➢ aula expositiva e dialogada
05/02 a 16/02

➢ 1.3 Descrever os mecanismos de invasão tumoral

➢ 1.4 Relacionar os tratamentos para o câncer e o
estadiamento tumoral

➢ 1. Câncer, definição e características de tumor benigno
e tumor maligno, fisiopatologia do crescimento celular,
fatores predisponentes, nomenclatura dos tumores,
mecanismo de invasão: metástase e ainda relacionar os
tratamentos para o câncer e o estadiamento tumoral,
tratamento

➢ aula expositiva, trazendo exemplos de casos
identificados pelos alunos que vivenciaram situações com
a doença. 18/02 a 01/03

➢ 1.5 Identificar os tratamentos em oncologia ➢ 1. Câncer, definição e características de tumor benigno
e tumor maligno, fisiopatologia do crescimento celular,
fatores predisponentes, nomenclatura dos tumores,
mecanismo de invasão: metástase e ainda relacionar os
tratamentos para o câncer e o estadiamento tumoral,
tratamento

➢ Aula expositiva.

➢ Discussão e Debate 06/03 a 19/03

➢ 1.5 Identificar os tratamentos em oncologia

➢ 1.6 Observar ocorrência de efeitos adversos durante o
tratamento quimioterápico e/ou radioterápico

➢ 1.7 Relacionar os cuidados de enfermagem durante o
tratamento quimioterápico e/ou radioterápico

➢ 2. Quimioterapia: conceito, classificação ,efeitos
colaterais, assistência de enfermagem, cuidados no
manuseio e administração de quimioterápicos

➢ 3. Radioterapia, conceito indicação, tipos: teleterapia,
braquiterapia efeitos colaterais assistência de enfermagem

➢ Aula Expositiva

➢ visita ao serviço de oncologia do Hospital Carlos
Fernando Malzoni - Matão

➢ Produção de relatório tecnico da visita

20/03 a 30/03

➢ 1.5 Identificar os tratamentos em oncologia

➢ 1.6 Observar ocorrência de efeitos adversos durante o
tratamento quimioterápico e/ou radioterápico

➢ 1.7 Relacionar os cuidados de enfermagem durante o
tratamento quimioterápico e/ou radioterápico

➢ 2.1 Utilizar normas de segurança para si e para o
cliente/ paciente ao lidar com tratamentos quimioterápico
e/ou radioterápico

➢ 2. Quimioterapia: conceito, classificação ,efeitos
colaterais, assistência de enfermagem, cuidados no
manuseio e administração de quimioterápicos

➢ 3. Radioterapia, conceito indicação, tipos: teleterapia,
braquiterapia efeitos colaterais assistência de enfermagem

➢ Aula expositiva com recursos multimídia, realização de
tarefas programadas com os alunos com questões
dissertativas e pesquisa .

01/04 a 13/03



➢ 2.1 Utilizar normas de segurança para si e para o
cliente/ paciente ao lidar com tratamentos quimioterápico
e/ou radioterápico

➢ 2. Quimioterapia: conceito, classificação ,efeitos
colaterais, assistência de enfermagem, cuidados no
manuseio e administração de quimioterápicos

➢ 3. Radioterapia, conceito indicação, tipos: teleterapia,
braquiterapia efeitos colaterais assistência de enfermagem

➢ Aula expositiva.

➢ Apresentação de vídeos ilustrativos 15/04 a 27/04

➢ 2.2 Descrever os princípios que norteias os cuidados
paliativos

➢ 4. Cuidados paliativos: conceito e princípios da
assistência de enfermagem em cuidados paliativos,
controle da dor classificação da dor por seu mecanismo
fisiopatológico, padrões e tipos de dor avaliação do
paciente com dor

➢ Aula expositiva com recursos multimídia, realização de
tarefas programadas com os alunos com questões
dissertativas e pesquisa . 29/04 a 11/05

➢ 2.3 Identificar as ações de enfermagem realizadas em
cuidados paliativos

➢ 4. Cuidados paliativos: conceito e princípios da
assistência de enfermagem em cuidados paliativos,
controle da dor classificação da dor por seu mecanismo
fisiopatológico, padrões e tipos de dor avaliação do
paciente com dor

➢ aula expositiva e dialogada

13/05 a 25/05

➢ 2.4 Aplicar os instrumentos de avaliação da dor

➢ 2.5 Identificar os tipos de dor

➢ 2.6 Relacionar o uso de analgésicos à escala de
analgesia

➢ 4. Cuidados paliativos: conceito e princípios da
assistência de enfermagem em cuidados paliativos,
controle da dor classificação da dor por seu mecanismo
fisiopatológico, padrões e tipos de dor avaliação do
paciente com dor

➢ Aula expositiva.

➢ Apresentação de casos clínicos para discussão em sala 27/05 a 08/06

➢ 2.7 Aplicar medidas não farmacológicas para o controle
da dor

➢ 2.8 Verificar a eficácia da analgesia

➢ 4. Cuidados paliativos: conceito e princípios da
assistência de enfermagem em cuidados paliativos,
controle da dor classificação da dor por seu mecanismo
fisiopatológico, padrões e tipos de dor avaliação do
paciente com dor

➢ Seminário

10/06 a 22/06

➢ 2.9 Identificar as fases da morte

➢ 2.10 Confortar o paciente no atendimento de suas
necessidades básicas

➢ 2.11 Promover apoio espiritual

➢ 4. Cuidados paliativos: conceito e princípios da
assistência de enfermagem em cuidados paliativos,
controle da dor classificação da dor por seu mecanismo
fisiopatológico, padrões e tipos de dor avaliação do
paciente com dor

➢ Debates em grupos

24/06 a 02/07
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IV - Plano de Avaliação de Competências

Componente Curricular: ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA Módulo: 4º MÓDULO

Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

➢ 1. Identificar os princípios da oncogênese e a
evolução dos tumores no organismo humano
para prestar assistência de enfermagem em
todas as fases de evolução da doença pautada
na ética e na humanização.

➢ Avaliação escrita ➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ O aluno deverá ser capaz de relacionar os
fatores determinantes do câncer, descrever a
diferença entre tumor maligno e benigno, listar
os diversos estadiamentos e tratamentos.
Re lac i ona r  os  e fe i t os  adve rsos  dos
quimioterápicos e radioterapia e identificar e
citar os cuidados de enfermagem necessários
durante estes tratamentos. descrever as normas
de segurança para si e para o paciente.

➢ Debates em grupo ➢ Habilidades: trabalho em equipe, citicidade,
coerência;

➢ O aluno deverá ser capaz de relacionar os
fatores determinantes do câncer, descrever a
diferença entre tumor maligno e benigno, listar
os diversos estadiamentos e tratamentos.
Re lac i ona r  os  e fe i t os  adve rsos  dos
quimioterápicos e radioterapia e identificar e
citar os cuidados de enfermagem necessários
durante estes tratamentos. descrever as normas
de segurança para si e para o paciente.

➢ Participação em sala de aula ➢  A t i tudes :  D isc ip l ina ,  o rgan ização ,
pontualidade, assiduidade, Postura ética.

➢ O aluno deverá participar ativamente das
atividades propostas em sala de aula. Ser
pontual, assíduo e disciplinado.

➢ Preenchimento de relatório referente a visita
técnica

➢ Habilidades: destreza e criticidade.

➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢  O aluno deverá apresentar relatório
referente à visita técnica realizada. O relatório
deverá evidenciar observações sobre as
normas e rotinas de trabalho e de segurança,
p r o t o c o l o s  d e  a t e n d i m e n t o ,  u s o  d e
equipamentos específicos e observações de
s i tuações que levem a ampl iação do
conhecimento.



➢ 2. Refletir sobre a filosofia e os princípios que
norteias os diversos aspectos do cuidado de
enfermagem em unidades de cu idados
paliativos, para além de uma visão técnica

➢ Trabalho dissertativo (individual) ➢ Conhecimentos: Compreensão, Construção
de Conceito.

➢ O aluno deverá:

➢ Refletir sobre a filosofia e os princípios que
norteiam os diversos aspectos do cuidado de
enfermagem em unidades de cuidados
paliativos, para além de uma visão técnica

➢ Participação em sala de aula ➢  A t i tudes :  D isc ip l ina ,  o rgan ização ,
pontualidade, assiduidade, Postura ética.

➢ O aluno deverá participar ativamente das
atividades propostas em sala de aula.

➢ Apresentação de seminários

➢ Compreensão, Construção de Conceito.

➢ Habilidades: trabalho em equipe, criticidade.

➢ O aluno deverá participar ativamente da
elaboração e apresentação do seminário.
Demonstrar conhecer as diferenças entre tumor
maligno e benigno e os fatores determinantes
do câncer. Deverá descrever os tratamentos
específicos, seus efeitos adversos e os
cuidados e assistência de enfermagem
necessários.

➢ Dramatização e discussão de estudos de
caso com posterior reflexão em sala

➢ Habilidades: trabalho em equipe, citicidade,
coerência;

➢ O aluno deverá participar ativimente das
dramatizações e estudos de casos. Demonstrar
conhecer os fatores determinantes do câncer e
as ações de prevenção. Descrever os
tratamentos específicos, seus efeitos adversos
e os cuidados de enfermagem necessários.
Entender e descrever cuidados paliativos.
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V – Plano de atividades docentes

Componente Curricular: ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA Módulo: 4º MÓDULO

Atividades Previstas Projetos e Ações voltados à
redução da Evasão Escolar

Atendimento a alunos por
meio de ações e/ou projetos

voltados à superação de
defasagens de aprendizado

ou em processo de
Progressão Parcial

Preparo e correção de
avaliações Preparo de material didático

Participação em reuniões com
Coordenador de Curso e/ou

previstas em Calendário
Escolar

FEVEREIRO Recepção aos alunos

Levantamento das lacunas de
aprend izagem,  ên fase na
revisão e recuperação contínua
das mesmas

Apresentação do mater ia l
didático

Reuniões de planejamento e
didático pedagógicas, reunião
com coordenação do curso

MARÇO
Proposta de Atividades coletivas
e dinâmicas para integração do
estudante

Recuperação contínua nas
lacunas de aprendizagem,
propostas de recuperação com
diversificados instrumentos de
aprendizagem

A v a l i a ç õ e s  i n d i v i d u a i s  e
aval iações em grupo com
instrumentos diversificados

Revisão de material didático
Contato com coordenador de
curso, reunião conselho de
escola, reunião pedagógica

ABRIL

Proposta de Atividades coletivas
e dinâmicas para integração do
estudante. Entrar em contato
com alunos que faltam as aulas,
quer por telefone ou rede social,
comunicar coordenação de
apoio educacional

Recuperação contínua nas
lacunas de aprendizagem,
propostas de recuperação com
diversificados instrumentos de
aprendizagem

A v a l i a ç õ e s  i n d i v i d u a i s  e
aval iações em grupo com
instrumentos diversificados

Organ i zação  de  ma te r i a l
desenvolvido nas aulas

Reunião de Curso, Conselho de
Classe Intermediário

MAIO

Proposta de Atividades coletivas
e dinâmicas para integração do
estudante. Entrar em contato
com alunos que faltam as aulas,
quer por telefone ou rede social,
comunicar coordenação de
apoio educacional

Recuperação contínua nas
lacunas de aprendizagem,
propostas de recuperação com
diversificados instrumentos de
aprendizagem

A v a l i a ç õ e s  i n d i v i d u a i s  e
aval iações em grupo com
instrumentos diversificados

Revisão e organização de
material didático

Participação com coordenador
de curso. Reunião Pedagógica,
Reun ião  do  Conse lho  de
E s c o l a ,  P a r t i c i p a ç ã o  n a
realização da Semana Paulo
F r e i r e  e  S e m a n a  d e
Enfermagem

JUNHO

Proposta de Atividades coletivas
e dinâmicas para integração do
estudante .  Real ização de
tarefas propostas pelo professor

Recuperação contínua nas
lacunas de aprendizagem,
propostas de recuperação com
diversificados instrumentos de
aprendizagem

A v a l i a ç õ e s  i n d i v i d u a i s  e
aval iações em grupo com
instrumentos diversificados

Revisão de material didático
Reunião com coordenador de
curso, entrega de resultados
finais do segundo bimestre

JULHO Conselho de Classe Final,
atribuição de aulas.
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
Livro do Aluno- Oncologia TEC Saúde, FUNDAP, 2012

Sites : www.inca.com.br, www.onconet.com.br (busca orientada pelo professor, de acordo com conteúdo estudado)

Links: resolução COFEN -257/2001; COFEN-210/1998

Manual de Oncologia Clínica- Fundação Oncocentro, SP

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
15/06- Apresentação dos TCCs, na UE

Semana Paulo Freire e de Enfermagem, no período de 06 a 10 de maio

Integração entre as disciplinas de Saúde Coletiva I , Vigilância em Saúde e Oncologia com a proposta de participação dos alunos na
Campanha de Vacinação contra Influenza que se dará provavelmente a partir de abril. Os alunos do primeiro estarão realizando
atividades de orientação quanto a importância da vacinação, para prevenção da doença, enquanto os alunos do terceiro e quarto
modulos, participarão no preparo a aplicação , bem como orientação na comunidade.

Visita Técnica Orientada setor Oncologia, Hospital Carlos Fernando Malzoni -Matão, data provável : março, pois dependerá de
disponibilidade do enfermeiro supervisor acompanhar a turma de alunos

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
Revisão dos conteúdos ministrados, utilizando-se de situações motivadoras, associadas a experiências reais produtivas e
gratificantes, de preferência que fazem parte do cotidiano do discente, possibilitando-lhe um maior entusiasmo no processo
sistemático da construção do conhecimento. Reutilização de critérios diferenciados de avaliação que possibilitem verificar em que
medida as estratégias de recuperação adotadas pelo docente tiveram êxito, a partir das competências e habilidades evidenciadas
pelo discente a partir de então.

IX – Identificação:
Nome do Professor: TÂNIA MARA MANCINI BAMBOZZI

Assinatura: Data:____/____/________

X – Parecer do Coordenador de Curso:

O PTD esta de acordo com o plano de curso e ensino didático pedagógico ao aluno.

Nome do Coordenador: PRISCILA MARCONATO DA SILVA

Assinatura: Data:____/____/________

Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI– Replanejamento:


